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Amendement 

Voorstel Agenda nummer :  17 

Onderwerp : Kaders voor ecologie, bomen, spelen en openbaar groen. 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 24 november 2014 

Stelt de fractie van JESS het volgende amendement voor: 

kaders voor Spelen  

 De behoefte en invulling van speellocaties zal door middel van participatie worden 
bepaald.  

 Als er geen participatie tot stand komt zal de gemeente bepalen of er en zo ja welke, 
speeltoestellen (terug-) geplaats worden.  

 Het speelaanbod zal in balans zijn met de behoefte. Op plaatsen waar de jeugd geen 
behoefte meer heeft aan speeltoestellen wordt (samen met omwonenden) nagedacht 
over een andere inrichting van het terrein. De locatie zal echter (als bestemming) 
voor spelen in stand worden gehouden.  

 Wij reserveren in woonwijken ruimte voor spelen. Hoe deze locaties ingericht worden 
zal in overleg met de omwonenden worden bepaald.  

 Alle vaste speelvoorzieningen dienen te voldoen aan de veiligheidseisen volgens het 
warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.  

 Wij plaatsen alleen vaste speeltoestellen op plaatsen waar het bestemmingsplan dit 
toe laat.  

 Participatie van de omgeving is de basis waarop vaste speelvoorzieningen geplaatst 
en/of onderhouden worden. Bij elk initiatief zal een gepast vorm van participatie 
toegepast worden.  

 Wij staan toe dat buurtbewoners zelf gedurende de dag losse speeltoestellen in het 
openbaargebied plaatsen. Wij accepteren dat wij hiermee gemeentelijk een 
aansprakelijkheidsrisico lopen.  

 Toegepaste vaste toestellen en materialen passen qua uitstraling in de omgeving.  
 De door de gemeente onderhouden speelvoorzieningen dienen efficiënt en duurzaam 

onderhouden te kunnen worden.  
 

Te wijzigen in: 

 De behoefte en invulling van speellocaties wordt door middel van burgerparticipatie 
bepaald. Hierbij is het uitgangspunt dat het aanbod aan speellocaties dient overeen 
te komen met de (toekomstige) behoefte daar aan. De samenstelling van de buurt 
waar de speellocaties zich bevinden wordt bij de afweging over het invullen ervan 
betrokken.  
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 Wij reserveren voldoende ruimte voor spelen in de woonwijken en dorpen in onze 
gemeente en nemen deze op in het bestemmingsplan.  

 Speelvoorzieningen voldoen aan de eisen van het warenwetbesluit attractie- en 
speeltoestellen.  

 Als burgers losse speeltoestellen zoals trampolines en/of zwembadjes in openbaar 
groen plaatsen accepteren wij dit als zij het voor eigen rekening en risico doen.  

 Te plaatsen vaste speeltoestellen dienen qua materiaal en uitstraling in de omgeving 

te passen en moeten duurzaam onderhouden kunnen worden. 

Toelichting: 

De gemeenteraad stelt kaders vast. De voorgestelde kaders zijn wel erg uitgebreid, 
overlappen elkaar, hebben deels betrekking op uitvoering (uitvoering is geen kader, 
uitvoering is aan het bestuur) en zijn door de manier waarop ze geformuleerd zijn niet 
goed controleerbaar. Onduidelijke kaders zijn geen kaders. Voor meerdere interpretaties 
vatbare kaders zijn ook geen kaders.   
Kaders horen lean te worden geformuleerd en uit het oogpunt van deregulering dient het 
aantal kaders beperkt te zijn: niemand zit op meer regels te wachten. Als dit 
amendement wordt aangenomen hebben we een beperkt aantal zo lean mogelijk 
geformuleerde kaders voor spelen. Dat schept duidelijkheid. 

Schagen,  november 2014. 

De fractie van JESS 

 

J. Th. (Hans)  Kröger   

Fractievoorzitter   
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